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מטעמים לשולחן

לאחר האבקותו של יעקב אבינו עם שרו של עשו, מברך אותו המלאך ומשנה את שמו לישראל, 
”כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל“ )שם(

בברכה זו, מבאר ה“לקוטי בתר לקוטי“ בשם ”מטה יהודה“, טמונה כונה נוספת: שכל מעשה שלילי 
לא  כולו. שכן  ישראל  עם  על שמו של  הגויים  יזקפוהו  הוא,  יהודי באשר  כל  ידי  על  שנעשה 
יעקב יאמר עוד שמך-אינך אדם פרטי! כי אם ישראל-מעשיך נחשבים כאילו עשו אותם כל עם 
ישראל. בכך בקש שרו של עשו, להסב לעם ישראל רעה גדולה, ממנה אנו סובלים עד עצם היום 
הזה. מאחר שמאז ומעולם, כל אימת שיהודי נכשל, או שהוא נחשד בעשית מעשה בלתי חוקי-

נכללים כל ישראל באותו ענין, הכתם דבק באומה כולה וכולם נחשבים בעיני העולם לחוטאים! 
דבר זה הוכח ביתר שאת במשפט ביליס, עלילת הדם האחרונה ברוסיה שתחילתה בשנת תרע“א. 
בעירו של יהודי בשם ביליס, נמצאה לפני פסח גופה של נער גוי, והשלטונות טפלו על ביליס את 
אשמת הרצח, בתואנה שהוא נצרך לדמו של הנער לאפית המצות. למרות שכולם ידעו שזה לא 
נכון, ועל אף שידעו שאמו של הנער היתה שותפה בחבורת פושעים, ואפילו הידיעה מי מבני 
החבורה היה הרוצח, היתה סוד גלוי...בכל זאת החליטה הממשלה, שהיתה נתונה באותה שעה 
בתסבוכת פוליטית פנימית, להטיל את האשמה על ביליס היהודי, כשהם נוקטים בכלל הידוע 
של ”הכה את היהודים, והצל את רוסיה!“, ומקוים שהפוגרומים הגדולים שיגרמו מעלילת הדם 
הזו, יסיחו את דעתם של האזרחים מן המאבקים הפנימיים של הממשלה. מנדל ביליס הוטל 
לכלא, ומשפט ראוה גדול נפתח כנגדו. ככל שהתקדם המשפט, התלהטו הרוחות. היה ברור שאם 
ביליס היהודי יצא אשם, כל היהודים יסבלו קשות. העולם היהודי עקב בדאגה אחר המשפט 
בהבינו את השלכות הצפויות ממנו לכל היהודים, ורבים התגיסו לעזור לצוות ההגנה. בין צוות 
התביעה נמנה גם יהודי מומר, אשר ניצל את ידיעותיו הקלושות ביהדותו, על מנת לתקוף את 
רואים בעיה  כולם. אחת מההוכחות הנצחות של אותו מומר על כך שהיהודים אינם  היהודים 
כוכבים  עובדי  ואין  קרויים אדם,  )יבמות סא,א(:“אתם  בגמרא  היתה ממה שכתוב  גוי,  בהריגת 
קרויים אדם“-אם הגויים אינם קרויים אדם, טען בלהט, ממילא מותר להרוג אותם ולקחת את 
דמם... הדברים התישבו על לב ההמון, והתביעה השתמשה רבות בטענה זו, עד שהגיע למשפט 
הרב מזא“ה, רבה של מוסקבה, ובהסתמך על דבריו של רבי מאיר שפירא מלובלין אמר לשופטים 
כי באור דברי הגמרא הוא אחר בתכלית: ישנן מילים-הטעים הרב מזא“ה-שאין להן כלל צורת 
רבים, מאחר שכל מהותן היא ”יחיד“. לדוגמא:“איש“ ביחיד הופך ל“אנשים“ ברבים, ”גבר“ ביחיד 
הופך ל“גברים“ בלשון רבים, אך לעומת זאת, למילה ”אדם“ אין צורת רבים, מאחר שכל מהותה 
מתגלמת בהיותה בצורת יחיד. זוהי הסיבה שהגמרא אומרת ”אתם קרויים אדם“-רק בני ישראל 
מכונים ”אדם“ אחד, כי עם ישראל הוא כגוף אחד. ואילו הגויים לעומתם, אינם קרויים אדם, הם 
אינם נחשבים כ“אדם“ אחד, אלא כצבור המורכב מרבים. הנה יש מילים ששיך לאמרן בלשון 
רבים ויש שלא שיך כי כל מהותן יחיד. להבהרת דבריו הוא הביא את המשפט עצמו: הנה, היהודי 
ביליס עומד למשפט. אך האם הוא לבדו עומד למשפט? הלא יהדות רוסיה כולה, ואף יהדות 
רוסיה  בכל  אחד  יהודי  ישאר  לא  אשם,  ימצא  ביליס  אם  הלא  למשפט.  עומדות  כולו  העולם 
שלא ”ישא“ באשמה. כעת נניח שגוי רוסי היה נאשם ברציחת הנער, האם המשפט היה מענין 
מישהו? מה ההבדל בין הגויים לבין היהודים? מדוע כל היהודים קשורים למעשיו של היהודי 
זו נמצאת  נוגעים לכל האחרים? התשובה לשאלה  ואצל הגויים אין מעשיו של היחיד  ביליס, 
בדברי הגמרא:“אתם קרויים אדם“-אנחנו, היהודים, נחשבים כולנו כאדם אחד, כך אנחנו רואים 
את עצמנו, וכך אתם, הגויים, רואים אותנו. לא כן הגויים- ”ואין עובדי כוכבים קרויים אדם“ אתם 
הגויים אינכם קרויים ”אדם“ בלשון יחיד, אתם לא רואים את עצמכם כישות אחת, אלא כאוסף 

אנשים, שכל אחד מהם עומד לעצמו.
                                                          ומתוק האור

לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל )לב כא( 

א. אסור לעלות לאילן בין לח בין יבש. )משנה ביצה 
לו: ובגמרא פירשו גזרה שמא יתלוש, ופירש רש“י, 
שמא יתלוש מן הפירות דהוי איסור תורה דהיינו 
קוצר שתולש מן המחובר. וכן פסקו הטוש“ע סי‘ 
להניח  כגון  בשבת,  באילן  משתמשים  ואין  שלו(. 
עליו איזה חפץ, וכן אסור להוריד ממנו איזה חפץ 
ואפילו שופר, של ראש  שהונח שם מערב שבת, 
השנה שהיה מונח באילן, אסור לעלות להביאו כדי 
לקיים מצות שופר, אבל מותר לומר לנכרי להביא 
במקום  דשבות  שבות  דהוי  משום  השופר,  את 
סי‘ שז סעיף ה  )דין השופר מבואר בש“ע  מצוה. 

וסי‘ תקפו סעיף כא(. 
לחשכה,  סמוך  שבת  בערב  לאילן  עלה  אם  ב. 
וקדש עליו היום, מותר לרדת מן האילן, כיון שעלה 
בהיתר. אבל אם עלה לאילן בשבת, בשוגג, מותר 
עד  לרדת  לו  שאסור  אותו  קנסו  במזיד,  לרדת, 

מוצאי שבת. 
לאילן  ויודע שאסור לעלות  לחנוך  ג. קטן שהגיע 
כן  פי  על  אף  בשבת,  לאילן  ועלה  והזיד  בשבת, 
מן האילן, דלא שייך  לו שיוכל לרדת  לומר  מותר 

קנס לגבי קטן שאינו חייב במצות. 
לישב  ואסור  בשבת,  בהמה  ע“ג  לרכוב  אסור  ד. 
מנהיגו  ונכרי  בהמות,  אותו  שמושכים  בקרון 
בשבת. ואם עבר ורכב על גבי בהמה אפילו במזיד, 
בעלי  צער  משום  ה“ב(  פ“ה  ביצה  )ירושלמי,  ירד, 
חיים. )שלחן ערוך סימן שה סעיף יח(                                                                          
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היהודי  החייל  של  והעדינה  השברירית  האנושית,  דמותו  את  לתאר  היטיב  יעקובזון 
האומלל, המסתער לעבר גדוד טנקים עירקי, ומוצא את עצמו שרוע על הארץ פצוע, 
הדם  שלוליות  מעל  באיטיות  לו  הנוסק  אדיש  פרפרים  בלהק  המתבונן  הלום-קרב, 
וגניחות הפצועים. פרפרים? גולדמן נזכר שגם בסיפור שלו מופיע מוטיב הפרפרים. 
הוא חזר לסיפור, וצלל לדרמה מרעידת לבבות בת שתי דקות, בה נפגש החייל היהודי 
הלום-הקרב, עם בחורה שעברה טראומה דומה. שתי דקות של מפגש שידוכין מעורר 
אימה מחד, שברון לב מאידך, ומעל לכל כמעט חוסר סיכוי של שתי נשמות למצוא 
מנוחה במסע החיים הקשה לתפישה. ציטוט מסיפורו של יעקובזון: "הוא מדבר אתי 
על פרפרים. או שהוא מטורף לחלוטין, או שהוא יודע על מה אני חושבת או מה אני 
מרגישה. גם אני באותם רגעים איומים ומפוררים הרגשתי מלחמה. עליו ירו הטנקים, 
והמטוסים של עירק, עליי ירו החתן והשדכנים... הוא שכב על הארץ פצוע וזב דם, 
ואני ניצבת מול חלון פתוח וכל גורמי השמים נחתו על צווארי... אין לי יכולת להכיל 
את ההלם שלי, כיצד אוכל לסחוב על גבי את ההלם שלו...". אבינועם גולדמן התפעם. 
של  הדקיקים  הרגשות  את  לשרטט  היטיב  הוא  עצמו.  על  התעלה  פשוט  יעקובזון 
גיבורי סיפורו, לסחוט דמעות גם מאבינועם שאמנם לא היה ציניקן כרוני, אבל גם לא 
רגשן מיוחד. המשך ציטוט: "מסכנה, מיד אחרי שתיארתי לה את שדה הקרב בעירק 
הפרפרים  להקות  את  כשהזכרתי  נדהמות  עיניים  שתי  פערה  היא  נמלטה.  היא 
האדישים, כאילו שהייתה שם. נו, אני מבין אותה, יכול להיות שגם היא חוותה משהו 
נפשי, אבל בוודאי שלא טראומתי כמו שלי... אני לא יוצא משדה הקרב, והיא אולי 
בעולם,  אותך  אוהב  שהכי  שבשמים  אבא  יש  ג'וני,  נורא  לא  משם.  לצאת  מצליחה 
שהביא לך את ההלם, שריסק לך את הנשמה, שלקח ממך את הסיכוי להתחתן, אבל 
רק הוא יודע שזה הכי טוב בשבילך, אז מה אתה בוכה ג'וני, תפסיק להיות כמו ילד 
שגנבו לו צעצוע. תחזור למציאות, תהיה גיבור כמו לפני הנפילה בקרב, צא מן החיים 
חסרי הפשר עם פרפרים שלא מעלים ולא מורידים...". גולדמן לא יכול היה להתאפק. 
ועוד פעם,  בוקר. הוא לחץ בעקשנות על המתגים פעם  השעה כמעט חמש לפנות 
כעבור 10 דקות, יעקובזון השיב מנומנם: "תגיד לי גולדמן אתה בסדר? אבל שתהיה לי 
ענק  הוא  שלך  הסיפור  "אברש'ה,  החמה".  הנץ  עם  להתפלל  אזכה  בזכותך  בריא, 
שבענקים, התעלית על עצמך. המפגש בין השניים, מערבולת הרגשות וההלם, פחד 
פחדים, מאד מזכיר לי אלמנטים מן הסיפור שלי שנושאו ביטול חתונות. אבל דבר 
אחד לא ברור לי. אתה סיפרת לי שבסיפור שכתבת לפיינגולד יש אלמנט אישי, סודי, 
ששייך גם להיסטוריה שלך, מצטער לא הבנתי. עד כמה שידוע לי מעולם לא נולדת 
לא  הוא  קרב  שהלם  כך  בוש,  הנשיא  של  בצבאו  כחייל  שירָתּ  לא  הברית,  בארצות 
ברזומה שלך. זרוק לי עצם אברש'ה, אני סקרן". אברש'ה יעקובזון התיישב על מיטתו 
וגנח. "אני מופיע בסיפור שלי, ובעיקר לא מופיע בו. גיבורת הסיפור היא בעצם כלתי, 
זו שלא נישאתי לה מעולם, זו שלפני 15 שנים הודעתי לה ערב החתונה דרך השדכנית 
אונייה  כמו  אני  ומאז  שנים,  כ-15  לפני  התרחש  זה  מעוניין.  לא  מצטער...  שאני 
שתקועה על שרטון. לא סיפרתי לך על כך מעולם. היום ממרחק השנים אני לא מבין 
לבטים,  ספיקות,  פחדים,  לי  היו  אך  טוב,  מבית  טובה  בחורה  לבטל.  אותי  הניע  מה 
בלבולים. כנראה לא הייתי בשל. אולי הייתי טיפשון וחסר ביטחון עצמי. לך תדע מה 
עוללתי לה לאומללה ההיא. הלוואי ויכולתי לתקן את השבר שגרמתי לה... יש לי שכן, 
ג'וני גולדסטון. השתמשתי בשמו האמיתי בסיפור. לפני כמה ימים הוא  איש בודד, 
בסיפור  שקראת  כמו  מוזרותו,  שגעונו,  את  שגילתה  משודכת  עם  שנפגש  לי  סיפר 
שלי, שדה הקרב, הטנקים השרופים והפרפרים. החלטתי לעשות שילוב ספרותי בין 
השניים וזה מה שיצא. תודה על המחמאה. ממך לקבל מחמאה אבינועם, כמו להוציא 
קוקה-קולה מגלגל של אוטובוס...". גולדמן גירד את מצחו עושה אחד ועוד אחד, אולי 
יצליח. "שמה שושנה חנה, הכלה... זו שביטלת...".  "כן שושנה חנה, מנין לך..." נדהם 
יעקובזון. "זה כבר הסיפור שלי אברש'ה" המהם גולדמן, עוקב בעיניו אחרי הפרפר 
הדהוי שהתעקש לנוע במעגלים חסרי פשר בין המנורה לתקרה. פרק אחרון: החתונה. 
"מה אמרתי לך אברש'ה, להיות עד לכתובה שלך, לא ייקחו אותי, למה? כי אני פסול 
ג'וני  גיחך  נשאר?"  מה  הרישיון.  את  לי  לקחו  סיכוי,  אין  שלך  נהג  להיות  לעדות. 
גולדסטון, "נשאר שתיתן לי להחזיק את הטלית באחד הקצוות. תאמין לי אברש'ה אני 
אבל  מאוחר  קצת  אומנם  כלה,  שמצאת  בשבילך  שמח  כך  כל  אותך,  אוהב  כך  כל 
נתקלתי  שלה  בשם  גם  לי...  מוכרת  קצת  היא  שלך  הכלה  מעניין.  נפלא!  מצאת, 
התזמורת  לצלילי  צעד  יעקובזון  אברש'ה  הנרגש  מאיפה...".החתן  יודע  לא  בעבר... 
לכיוון החופה, לימינו צעדו ג'וני גולדסטון ואבינועם גולדמן, השדכן לעת מצוא, וכרגע 
הוא גם אחד מעדי הכתובה. אגב, העורך פיינגולד נבחר להיות העד השני, ולא בכדי. 
"אתם עדיי" קבע החתן, ושלף מכיסו טבעת כסף נוצצת. "זה שווה פרוטה?" שאל הרב 
המקדש."שווה פרוטה", ענו העדים, וענה גם ג'וני גולדסטון והוסיף: "אבל אני לא עד, 
קראו  והאורחים  נשברה,  הכוס  מקום".  מאיזשהו  לכאן  שהגיע  פרפר  סתם  אני 
"מקודשת, מקודשת, מקודשת". לקול מצהלות חתנים מחופתם, צעדו נרגשים החתן 
אברש'ה והכלה שושנה-חנה באיחור של 15 שנים, אל ביתם המשותף. גו'ני גולדסטון 
מחה דמעה מהולה מאושר ומעצב, ושאל את ליבו המיוסר, "מעניין אם אברש'ה לא 
ישכח אותי" אברש'ה אולי ישכח, אבל האבא הגדול, מלך העולם לעולם! אבל לעולם, 

לא שוכח את בניו ובנותיו.
 באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: אני צובטת את עצמי ושואלת, אני חיה או מתה. מה בדיוק קרה 
לי. מאיפה נולד לו חוסר האכפתיות הזו? למה נדמה שאני רחוקה מן ההתרחשות 
הזו? מה בעצם התחולל... חתן... חתונה... טבעת... פרפרים... הרגשתי מצויה עמוק-

נבוך עד שורשי  היה  גולדמן  נפשי קשה. אתה מבין?". אבינועם  עמוק בתוך הלם 
שערותיו. הוא הביט בפקס ושינן את מספר הפלאפון שעליו וביקש מבתו להתקשר, 
תוך כדי שאינו מבין מנין הייתה לו חוצפה ליצור קשר אחרי חצות לילה. כך בעצם 
גולדמן". שתיקה של  "סליחה, מדברת בתו של הסופר אבינועם  התחילה השיחה: 
כמה שניות. "תודה שהתקשרת, חיכיתי לטלפון הזה". "ושוב סליחה והתנצלות. קצת 
מאוחר". "לא נורא. רציתי לספר לך דבר שמאד מאד ישמח אותך. סוף-סוף אביך 
סופר פופולרי הספרים שלו מצויים כמעט בתוך כל בית חרדי, ולא תמיד הוא יודע 
מה מחוללות המילים שהוא חורט על הנייר". "אני סקרנית".  וכך זה ממשיך. "את 
הפקס שלחתי לאביך בלילה בו התבשרתי, תכף אספר מה התבשרתי. כמה שעות 
וכרוכה לאחד הסיפורים היפים מספרו, בולעת את  לפני הבשורה הייתי מרותקת 
נרגשת, מתמלאת אור פנימי, שמחת-חיים, בריאות אין קץ. באותן דקות  המילים, 
בישראל, אחרי 15  בית  בעוד שבוע אזכה להקים  עלי אדמות...  הייתי המאושרת 
של  נהרות  ואכזבות,  ונשמה,  גוף  חורכת  ציפייה  פשוטים,  לא  ייסורים  של  שנים 
צעירה  כלה  לבתה,  אם   – גולדמן  אבינועם  של   – בסיפורו  כתבה,  וכך  אכזבות. 
שלעולם לא תוכל לזכות לפרי בטן, עקב נסיבות בריאותיות חמורות. 'בתי אהובתי, 
יותר  אותך  שאוהב  מישהו  יש  אבל  מבינה,  מספיק  לא  את  שלי,  מקסימה  נסיכה 
מאבא שלך, ויותר מאימא שלך. קוראים לו הקדוש ברוך הוא. 'נסיכתי, נתנו לך בבית 
חום, חיבוק, נשיקה, אהבה, חיתלנו אותך וכיסינו אותך בשמיכה, ליווינו אותך לגן 
מאז  לימינך  עמדנו  כשבכית.  ובכינו  כשרקדת  רקדנו  כששמחת,  שמחנו  הילדים, 
היא  מאתנו,  שקיבלת  והחמלה  החיבה,  האהבה,  כל  את  תאספי  אם  לעולם.  באת 
איננה אלא גרגיר אבק דק, לעומת האהבה שהאבא הגדול שבשמים אוהב ומוקיר 
נכון,  בשבילך...  טוב  הכי  מה  נדע  לא  לעולם  ודם,  בשר  ואימא  אנחנו אבא  אותך. 
בעיני בשר ודם כל הורה מאושר לראות עוד נכד, או נכדה, וראה בנים לבניך, כי כך 
טבעו של עולם... בעיני בשר ודם. אבל מי שהכי אוהב אותך בעולם, והכי דואג לך, 
יודע שהכי טוב בשבילך... לא להיות אימא... אני בוכה מכאב בתי אהובתי לכתוב לך 
מילים אלו. ליבי נשרף בקרבי... אני אמך, ילדתי 13 ילדים ברצון השם, ואת יפתי 
העשירית ברשימה, עשירי קודש... והייתי מאד רוצה לחבק את ילדייך, אבל אבינו 
הרחום על פי תעלומותיו ונסתרות נסתרותיו, יודע שהכי טוב לך זה להיות אשתו של 
בעל יקר, לעשות חסדים ומצוות, מבלי ללדת. למה? לי אין תשובות אהובתי, גם אני 
הבלתי  המציאות  את  להבין  כמותך,  ומנסה  הגדול,  האב  של  ואהובה  קטנה  בת 
נתפשת הזו... אבל!!! את חייבת להתאושש, לשמוח!!! כן לשמוח. מדוע? כי עכשיו 
כאישה עקרה, יש לך תפקיד חדש בעולם, שנשים אחרות לא יכולות לעשותו. מהו? 
אינני יודעת. אבל עצב, שברון לב, טרוניה פנימית, זו לא עבודת השם ובוודאי לא 
רצון השם. ושוב, זכרי ושנני לעצמך, אין בשורה רעה מפי האבא הגדול, ולכן עורי 
עורי, דברי שיר, לבשי מחלצותיך ואזרי כוח להמשיך לחיות בגאון, באושר, באמונה, 
כן אמונה, רק אמונה!!! יהודי בלי אמונה, הוא כמו פרפר בלי כנפיים... אוהבת אותך 
מאד, ומתפללת לאושרך. אימא'. "את שומעת, דמעתי מן המכתב המצמרר הזה, ולא 
כדי  פתוח  הספר  את  השארתי  לנשימה.  אוויר  כמו  לי  נחוץ  הוא  כמה  עד  ידעתי 
יום מר ונמהר, בו בישרו לי שהחתן  לקרוא שוב ושוב את המכתב, ונזכרתי באותו 
הראשון שלי מבטל את החתונה אחרי שחולקו ההזמנות... חשבתי לעצמי שאם היה 
נקלע לידי הספר של אבא אז, לפני 15 שנים, לא הייתי נופלת לאותו משבר נפשי 
שלי  השני  ש...החתן  שלי  לאימא  השדכנית,  הודיעה  בלבד  שעה  עמוק..."כעבור 
מבטל, ביטול שני בהפרש של 15 שנים. זה לא נתפש! אני בחורה כמעט בת 40 
לי מישהו הרבה  שעברה טראומה נפשית של 15 שנים. לפני מספר שנים הכירו 
יותר מעורער ממני, אחרי דקה או שתיים נמלטתי מן החדר. אמרי לאבא היקר שלך, 
הסופר הנפלא כי שלחנו אליו פקס, הוריי ואני, כי רצינו לשמח אותו, שבזכותו לא 
יודע  הגדול  שהאבא  ספק  לי  אין  נפלא.  מרגישה  ואני  נפלתי  לא  התמוטטתי, 
שהביטול השני, למרות מרווח השנים, הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות בשבילי. 
גולדמן  בתו של אבינועם  נפשי".  תודה בשם משפחתי שהצלת את  לאביך,  אמרי 
ניתק את השיחה וסיפרה לאביה את סיפורה של שושנה. השעה קרוב לאחת בלילה, 
מה  משום  המצמרר.  המכתב  מופיע  בו  הספר,  את  והוציא  לספרייתו  ניגש  הוא 
הביטולים הללו דמו בעיניו לאותו גשר תחבורתי בגנואה, שצנח לנהגים השלווים 
באמצע החיים. הוא התיישב ליד שולחן הכתיבה, הדליק את מנורת הלילה, ופרפר 
לילי דהוי התעופף בבהלה. "אוווף, גם ההיא דיברה על פרפרים". הסופר הדגול החל 
לגשש את עצמו על פני הנייר, מנסה לשרבט עלילה שתנסה אולי לשלב בין הסיפור 
הישן שלו, לבין המדוברת שחוותה שני ביטולים ונותרה יציבה, הכל יחסית כמובן. 
בעודו מהרהר  "סוף",  במילה  סיפורו  גולדמן את  אבינועם  עלות השחר חתם  לפני 
פרק ד': הסיפור המבריק  לעצמו שפיינגולד הפעם בוודאי יהיה מרוצה... נו מילא. 
מה  מנוח,  לי  נתן  לא  צוויג  של  סיפורה   כאמור,  עייף.  לא  אני  כדאי,  לא  "לישון? 
שהאיץ אותי לתעד את סערת נפשה על גבי המקלדת". גולדמן קם משולחן הכתיבה 
וניגש לפקס, הוא הרים את דפי סיפורו של אברש'ה יעקובזון, כשבתוכניתו לסיים 
את הקריאה ולהזדרז לתפילה בנץ. במשך רבע שעה הוא ישב מרותק. ידידו הסופר 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

תפרים,  מלא  לה  והיו  המדרגות,  על  אופן  מתלת  נפלה  שלי  הבת 
נפיחות בחצי פנים, מעוצמת המכה. אבדה את התאבון, חברה אמרה 
לי, תעשי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובסיעתא דשמיא נשמע בשורות 
טובות. וכך היה. למחרת הפדיון פתאום רצתה לאכול, חזרה לעצמה, 

והכל כבר מאחורינו...הודו לה‘ כי טוב כי לעולם חסדו...
                                                                                                                                                 
                                                                                אין עוד מלבדו

נפש“  ”פדיון  לה  הזמנו  לביופסיה,  שלחו  ל“ע  גידול,  היה  לגיסתי 
ב“חסדי ינון“ לפני שעשו לה סי.טי. ואחרי זה גילו שהגידול מקומי 
ללא גרורות. ושלחו את הגידול לחו“ל לטיפול חדיש ובודקים אם זה 

מתאים לה. תודה לבורא עולם ול“חסדי ינון“ השליחים...
                                        

                                                                                      בעילום שם

החדש  ובבנין  תקופה,  לפני  דירה,  עברה  בריאה  שתהיה  אחותי 
היתה  בפרנסה,  בעיות  התחילו  פתאום  בעיות,  מני  כל  התעוררו 
מהיום  הבחינות  מכל  לילדים,  מציקה  שהיתה  בעיתית  משפחה 
שינוי.  ואין  הכל,  עשו  מזוזות,  בדקו  צרות.  להם  היו  עברו  שהם 
ממש כאב לי עליהם, אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורה 
ובעקבות  לזוז,  התחילו  הדברים  דשמיא,  בסיעתא  נפש“,  ”פדיון 
הפדיון מישהו הציע להם לעשות תיקון מסוים לבית, ולאחר מכן 

הכל הסתדר להם. ב“ה. רוצה להודות לה‘...
                                                                                             בעילום שם

שנתים.  לפני  לנו  שקרה  בסיפור  ונזכרתי  שם,  למסור  התקשרתי 
הבת שלי היתה בת 6, לא היה לה כלום, היה לה כאב גרון קצת וזהו. 
אמרו שאולי זה וירוס. כשהגעתי לבית חולים זה היה ערב סוכות, 
בדקו אותה והיתה מחרחרת, אמרו שראה אחת היתה גמורה והשניה 
מתפקדת. ושיש לה חיידק. עשרה ימים לא היה שינוי, לא מוצאים 
ינון“  ”חסדי  של  נפש"  ה“פדיון  על  לי  המליצו  אז  זה.  חיידק  איזה 
והתקשרתי להזמין לה. מאז שעשו לה את הפדיון התחלנו לראות 
אור בקצה המנהרה.   מצאו מה יש לה, טפלו, שחררו אותה הביתה. 

פשוט נצלה הילדה. הודו לה‘ כי טוב...
                                                                                         בעילום שם

 

ביום חמישי הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עבור ביתי 
שהיא בחודשי הריון מתקדמים, והיתה צריכה לעבור בדיקה 
ממנה.  חששה  היא  אבל  פולשנית,  לא  נעימה.  כך  כל  לא 
הגיעו התוצאות  וביום ששי  ב“ה,  בקלות  אותה  עברה  היא 
ב“ה, והכל יצא תקין. במהלך סעודת שבת, התחילה להרגיש 
עד  נסבלים.  ובלתי  חזקים  בטן  כאבי  לה  היו  טוב,  לא 
נפש ממש.  פיקוח  היה  זה  כי  להזמין אמבולנס,  שנאלצנו 
במתח  נשארנו  ואנחנו  בעלה  עם  באנבולנס  התפנתה  היא 
בשבת  במנחה  איתה.  קורה  מה  לדעת  מוצ“ש,  עד  לחכות 
עברה  שבתנו  לנו,  לבשר  חולים  מהבית  ברגל  הבעל  הגיע 
ניתוח חרום של אפנדיציט, שהניתוח עבר בהצלחה ושלום 
לאם ולעובר. ואז התגלה הסיעתא דשמיא העצומה שהיתה, 
שהרי עשתה פדיון נפש יום לפני, למשהו אחר יחסית שולי, 
בדיוק עבר מבחן  חולים, הרופא הכירורג  לבית  וכשהגיעה 
וכל  נדיר.  פשוט  שזה  בהריון  אפנדיציט  לניתוחי  מיוחד 
הצוות היו מומחים.  לפני הניתוח נאלצו לעשות לה אם. אר. 
אי. הזעיקו טכנאית במיוחד בגלל מורכבות המקרה, והמצב 
שלה. שהיה פקוח נפש. היא קיבלה את הטיפול הכי טוב. 
בחמש בבקר הכניסו אותה לניתוח, והניתוח עבר בהצלחה 
יותר  היו מתעכבים קצת  והרופא אמר שאם  ב“ה.  מרובה. 
ולמחרת כבר שיחררו  וגם העובר.  היא היתה בסכנת חיים 
חסדי  עולם,  לבורא  להודות  מילים  לנו  אין  הביתה.  אותה 

השם כי לא תמנו כי לא כלו חסדיו...
                                                                                   בעילום 
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ההלכה השבועית
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החיזוק השבועי  שרשרת של ידיים

הפרשה המצויירת 

לע”נ נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

באחד הימים הזמין רוני ספר תורה מסופר סת"ם. בחלוף חודש ימים נכנס רוני אל הסופר וראה ערמת יריעות קלף. התפעל רוני ואמר: "איזה יופי של 
כתב, אלו יריעות מהודרות, האם כבודו מניחן אחת על השנייה?" חייך הסופר והשיב: "לא רוני, אסביר לך: את ספר התורה כותבים על יריעות ולאחר מכן 
תופרים אותן בגידים. בספר תורה יש 245 עמודות הפרוסים על 62 יריעות, כל יריעה מכילה בממוצע ארבעה עמודות". "אני לא מבין" אמר רוני, "מדוע 
לא מניחים את היריעות אחת על השנייה, מדוע צריכים לתפור אותן?" השיב הסופר: "שאלה יפה שאלת, ידוע שספר תורה מכוון כנגד עם ישראל. אמר 
אחד החסידים שכל יריעה מסמלת חלק בעם ישראל, אם נשאיר כך את היריעות, ספר התורה ייפסל, אך כשתופרים את היריעות מחברים את ישראל 
אחד לשני, כך ספר התורה כשר, אפשר לקרוא בו, הוא הופך ברגע מפסול לקדוש..."כדי להכשיר ספר תורה צריך לתפור אותו, לחבר את היריעות, 
להפוך אותו מסתם ספר פשוט לספר קדוש. כל אחד מאיתנו הוא אדם בפני עצמו, מכלכל את עצמו, דואג לעצמו, חי את חייו. אך אנו כעם ערבים אחד 
כלפי השני, מחוברים לכלל האנשים גם אם לא כל כך רוצים בכך. כדי להיות ספר תורה קדוש, כדי להיות עם מלוכד ומאוחד צריכים אנו לתפור את 
"היריעות" השונות שבעם, לאחד את הפלגים, להכיל גם את מי שכל כך שונה מאיתנו. הדבר כלל לא פשוט, "לחבר ביני לבין האחר? בקושי עם משפחתי 
אני מסתדר..." אומרים. כשם שכדי לחבר את היריעה צריך להכניס מחט, לפצוע ולתפור, כך גם אתה, כדי לחבר את עצמך לאחר חייב אתה "לפצוע" את 
עצמך, לוותר, לשמוע, להכיל, להוריד את האגו. אחדות העם תביא אותך להצלחות רבות, התאחד עם משפחתך, תכיל את השונה ממך, תראה לבורא עולם 

שבניו חשובים לך, עם דרך כזו תוכל לנצח בכל דבר. גם אם מעשיך לא של גדולי הדור, עם אחדות ואהבת האחר תוכל לנצח ולהצליח...
                                                                                                                                                                                                                           רונן קרתא

                                                                                                                      

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440
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שלאף ילד
לא יחסר

מתקשרים לחסדי ינון

תורמיםאת שווי המוצר

לחם, חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון 

לקניית לחם, חלב וגבינה

ב- ₪1 בלבד!

לתרומות

”חסדי ינון“

03-6182992

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

המסוגל לשמירה 
והגנה מעין הרע, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע,
מזל והצלחה


